
Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

Від 10.02. 2021                                                                                         № 2495 

 

 

 

Про передачу будівель  

на правах оперативного управління 

КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» 

 

 

Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. лист від 20.01.2021 № 20/01-

15) щодо передачі будівель в оперативне управління КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги», з метою ефективного використання комунального 

майна Бурштинської територіальної громади, керуючись ст. ст. 78, 137 Господарського  

кодексу України, ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада  

вирішила: 

 

1.  Передати на правах оперативного управління комунальному некомерційному 

підприємству «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

наступні будівлі, які є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної 

громади:  

- Бовшівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с.Бовшів, вул. Т. 

Шевченка, 20а; 

- Задністрянська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с.Задністрянське, 

вул. Д. Січинського, 2. 

2. Закріпити на правах оперативного управління комунальному некомерційному 

підприємству «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

наступні будівлі, які є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної 

громади:  

- Бовшівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с.Бовшів, вул. Т. 

Шевченка, 20а; 

- Задністрянська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с.Задністрянське, 

вул. Д. Січинського, 2. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

10.02.2021 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

10.02.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                             М. Михайлишин 

10.02.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

10.02.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

10.02.2021                                                    

 

 

 

 

 



             

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги»» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про передачу 

будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про передачу будівель на 

правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги»» розроблений на основі звернення головного лікаря КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. 

лист від 20.01.2021 № 20/01-15) щодо передачі будівель в оперативне управління КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Для належного провадження медичної практики КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та виконання своїх статутних завдань, а також 

для отримання ліцензії відповідно до п. 6 Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285, 

необхідно передати на правах оперативного управління даному підприємству наступні 

будівлі, які є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади:  

- Бовшівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с.Бовшів, вул. Т. 

Шевченка, 20а; 

- Задністрянська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с.Задністрянське, 

вул. Д. Січинського, 2. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. ст. 78, 137 Господарського кодексу України, ст. ст. 25,26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


